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Rada města souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu Města Solnice ve výši 30.000,- Kč na
pořízení a obnovu vybavení technického zázemí včetně kompenzačních pomůcek Domu
s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou. Tato dotace je poskytnuta v souvislosti
s přidělením bytu v Domě s pečovatelskou službou xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx. Rada zároveň souhlasí s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Solnice, uzavřenou mezi Městem Solnice a Sociálními službami Města
Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Na Drahách 1595 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Žádost a veřejnoprávní smlouva viz příloha. Rada zároveň souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxx, kdy účelem daru je pokrytí dotace na pořízení a obnovu
vybavení a technického zázemí, vč. kompenzačních pomůcek DPS v Rychnově
n. Kněžnou.
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Rada města souhlasí s nabídkou firmy EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec
Králové, na odkup recyklovaného materiálu na opravu místních komunikací a zároveň
souhlasí s nabídkou na opravu polní cesty v Ještěticích s hranicí katastru se Skuhrovem nad
Bělou. Nabídka vč. situačního plánku viz příloha.
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Starosta Ing. Jan Hostinský stanovuje minimální počty členů okrskových volebních komisí
pro volby do Evropského parlamentu a počet prostor pro úpravu hlasovacích lístků, podle
ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které se budou
konat dne 24. a 25. května 2019:

okrsková volební komise v Solnici
okrsková volební komise v Ještěticích

počet členů 10 vč. zapisovatelky
počet členů 5 vč. zapisovatelky

počet zástěn 3
počet zástěn 2
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Rada města bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx,
o pronájem prostoru pro reklamní stojan, umístěný na p.p.č. 5678, viz příloha. Rada
souhlasí s vyvěšením záměru pronajmout tento pozemek.
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Rada města bere na vědomí odborný posudek na strom – javor u kulturního domu
v Solnici, zpracovaný Bc. Janem Motlem a Milanem Valáškem. Posudek viz příloha.
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Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti
inženýrské sítě) – uložení přípojky inženýrské sítě (vodovodu), mezi Městem Solnice,
Masarykovo nám. 1, Solnice a společností ACL Technology s.r.o., Heyrovského 612,
Liberec a firmou COPOK s.r.o., Central Trade Park D1, Humpolec, viz příloha. Smlouva
byla schválena dne 15. 10. 2018, ale vzhledem k tomu, že došlo k přečíslování pozemků,
Rada souhlasí se schválením nové smlouvy.
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Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcných břemen (služebností
inženýrských sítí) na kanalizaci, vedení NN a vodovodu, mezi Městem Solnice,
Masarykovo nám. 1, Solnice a firmou COPOK, Central Trade Park D1 1571, Humpolec,
smlouva viz příloha.
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Rada města souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000,- Kč k zajištění sportovní činnosti
lyžařského oddílu Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, z.s., žádost viz příloha.
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Po jednání starosty města se zástupcem Orlického konzumu, o.v.d., Husova 149, 517 41
Kostelec nad Orlicí, kde byla předmětem jednání nabídka odkupu pozemku p.č. 5479, ze
dne 28. 1. 2019 (Radou města zamítnuta na jednání dne 4. 2. 2019), Rada souhlasí
s odkupem tohoto pozemku za cenu bonity. Žádost viz příloha.
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